
 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas koordinasi pelaksanaan Program RSMW oleh Camat di Kecamatan 

Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk dalam kategori cukup 

efektif, yang didasarkan pada hasil temuan penelitian sebagai berikut: 

1. Koordinasi vertikal 

Koordinasi vertikal dilaksanakan Camat Pagar Dewa dengan cukup efektif 

yaitu mengadakan rapat-rapat perencanaan dengan Tim Fasilitasi Kabupaten 

Program RSMW, yang terdiri dari Penanggungjawab Program (Asisten I), 

Kepala Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten (Kepala Bidang Tata 

Pemerintahan) dan Anggota Tim Fasilitasi Kabupaten (Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung/Kelurahan) yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali 

bersamaan dengan Rapat Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka merencanakan pelaksanaan 

program di bidang pemberdayaan aparatur, pembangunan fasilitas fisik dan 

peningkatan ekonomi produktif.  Selain itu Tim Fasilitasi Kabupaten dan 

Camat turun langsung ke kampoug-kampung di Kecamatan Pagar Dewa pada 

akhir tahun anggaran dalam rangka evaluasi program RSMW.  
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2. Koordinasi Fungsional  

Koordinasi fungsional dilaksanakan Camat Pagar Dewa dengan cukup efektif, 

yaitu dengan cara rapat perencanaan dengan Tim Fasilitasi Kecamatan, Unit 

Pengelola Kecamatan (UPK) Program RSMW dan Kelompok Masyarakat 

(Pokmas) dalam pelaksanaan Program RSMW yang dilaksanakan setiap satu 

bulan sekali. Selain itu Camat dan Tim Fasilitasi Kecamatan turun secara 

langsung ke lokasi pelaksanaan program di Kecamatan Pagar Dewa. 

 

6.2 Saran  

 

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Tim Fasilitasi Kecamatan Program RSMW di Kecamatan Pagar Dewa 

disarankan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Setiap unit pelaksana kegiatan disarankan 

untuk mengkoordinasikan kegiatannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih 

(oper lapping) pelaksanaan program di lapangan.  

 

2. Berbagai kegiatan dalam pelaksanaan Program RSMW hendaknya disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat pada tiap-tiap kampung, karena belum tentu 

kebutuhan masyarakat tersebut sama. Hal ini penting untuk dilakukan sebab 

dengan adanya penyesuaian antara kegiatan RSMW dengan kebutuhan 

masyarakat, maka pada pelaksanaannya akan lebih efektif dan tepat sasaran.  

 

3. Masyarakat di Kecamatan Pagar Dewa disarankan untuk berperan dan terlibat 

secara aktif dalam pelaksanaan Program RSMW, dengan cara turut 

mengambil bagian dalam kegiatan peningkatan ekonomi produktif, khususnya 
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pembudidayaan kambing etawa, melalui keanggotaan dalam kelompok 

peternak kambing yang dikelola oleh Unit Pengelola Kecamatan (UPK) 

Kecamatan Pagar Dewa.  

 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang disarankan untuk memberikan 

penghargaan kepada Unit Pengelola Kecamatan (UPK) dan Kelompok 

Masyarakat (Pokmas) yang berhasil dalam melaksanakan program 

pembangunan infrastruktur dengan partisipasi dan dukungan masyarakat 

kampung yang baik. Hal ini penting diupayakan dalam rangka meningkatkan 

peran serta masyarakat secara aktif dalam program RSMW di masa 

mendatang.  

 

5. Dana RSMW sebaiknya dicairkan sesuai penyelesaian kegiatan pada tiap-tiap 

kampung, artinya pencairan dana tidak dilaksanakan secara kolektif atau 

bersamaan, karena belum tentu penyelesaian program tiap-tiap kampung 

berbeda. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya 

kebocoran anggaran di lapangan, karena membuka peluang pelaksanaan 

program yang cepat tanpa memperhatikan kualitas hasil pekerjaan.  

 

6. Tugas pokok dan fungsi camat sebaiknya dikembalikan sebagai Kepala 

Wilayah Kecamatan, tidak hanya sebagai Perangkat Daerah. Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan kedudukan sebagai kepala 

wilayah maka camat memiliki kewenangan yang lebih luas untuk 

melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di 

wilayah kecamatan, sehingga tidak hanya terbatas pada fungsi yang bersifat 

koordinatif.    


